
FORDONS- OCH  
TRANSPORTPROGRAMMET 



PÅVERKA
DIN FRAMTID
Är du intresserad av modern teknik och miljö? Gillar du  
kundkontakt och har en känsla för kvalitet? Då är Fordons- 
och transportprogrammet något för dig.

På Högbergsskolan kan du välja mellan 
inriktningarna personbil, lastbil och 
mobila maskiner och transport. Inriktning 
personbil passar dig som vill jobba med 
service, underhåll och reparationer av 
personbilar. Vill du hellre jobba med 
lastbilar, jordbruksmaskiner och entre-
prenad- och skogsmaskiner väljer du 
inriktningen lastbil och mobilamaskiner. 
Arbetet ställer stora krav på kunskaper 
om maskinens funktion och uppbygg-
nad och rör allt från småfel till stora 
reparationer. Är du mer intresserad av 
att arbeta inom transportsektorn som 
yrkesförare söker du till transport.  
Det är en bransch där trafiksäkerhets-, 

kvalitets- och miljökrav går hand i hand 
med ett ökat ekonomiskt tänkande.

Högbergsskolan ger dig dessutom 
möjlighet att läsa kurser som ger dig 
högskolebehörighet. Allt för att du skall 
kunna utforma en utbildning som  
passar dig. Under utbildningen får du 
även minst 15 veckors arbetsplatsför-
lagd utbildning vilket ger dig värdefulla  
erfarenheter för framtiden. Så oavsett 
om du vill bli bilmekaniker, lastbils-
mekaniker eller yrkesförare kommer 
Fordons- och transportprogrammet 
passa dig. 

Läs mer om Högbergsskolan och våra 
program på hogbergsskolan.se

VARFÖR FORDON OCH TRANSPORTPROGRAMMET 
PÅ HÖGBERGSSKOLAN?
Inom personbil och lastbil och mobila maskiner lär du dig felsöka, 
reparera och utföra service på lätta eller tunga fordon.

Inom transport lär du dig trafikkunskap, samt transportera och hantera 
gods på lager och i terminaler.

Gemensamt för alla inriktningarna är att du får bred teknisk teori och 
praktik under utbildningen.

http://www.hogbergsskolan.se


FÖLJ OSS: facebook.com/hogbergsskolan instagram.com/hogbergsskolan

Palmgatan 11–13 • 815 80 Tierp • 0293-21 83 64 

hogbergsskolan@tierp.se • hogbergsskolan.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
SYV nås via skolans växel - 0293-21 83 64

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET
GYMNASIE- 

GEMENSAMMA KURSER 
Engelska 5 Religionskunskap 1 

Historia 1a1 Samhällskunskap 1a1 

Idrott och hälsa 1  Svenska 1 eller 

Matematik 1a  Svenska som andraspråk 1 

Naturkunskap 1a1

PROGRAM- 
GEMENSAMMA KURSER

Fordons- och transport- Fordonsteknik – introduktion 
branschens villkor och  
arbetsområden

KURSER INOM INRIKTNING 
LASTBIL OCH MOBILA 

MASKINER

Maskin- och lastbilsteknik – intro. Reparation av lastbilar  
 och mobila maskiner

KURSER INOM  
INRIKTNING PERSONBIL

Personbilsteknik – introduktion Reparation av personbilar 
 och lätta transportfordon

KURSER INOM  
INRIKTNING TRANSPORT

Yrkestrafik 1a Yrkestrafik 1b

EXEMPEL PÅ KURSER INOM 
PROGRAMFÖRDJUPNINGEN

Bromsar, kaross och chassi Mobil hydralik

Godstrafik

INDIVIDUELLT VAL 200 poäng valfria kurser

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Möjlighet att inom programmet läsa kurser för grundläggande 

behörighet till högskola och universitet

http://facebook.com/hogbergsskolan
http://instagram.com/hogbergsskolan
mailto:hogbergsskolan%40tierp.se?subject=
http://www.hogbergsskolan.se

